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ОСАМ деценија од 
оснивања, Институт 
за онкологију и ра-

диологију Србије добио 
је најсавременији центар 
за радиотерапију - "Онко-
логију 2". Обилазећи ову 
здравствену установу, која 
је у рангу најпрестижнијих 
светских клиника, председ-
ник Србије Александар Ву-
чић најавио је да од 2019. 
године треба очекивати 
укидање листа чекања за 
зрачење. Прве пацијенте 

ова болница ће примити за 
око три недеље.

Институт је добио три 
најсавременија линеарна 
акцелератора, један ЦТ 
симулатор, као и пратећу 
радиотерапијску опрему. 
Вредност инвестиције је 
8,5 милиона евра, од ко-
јих је за опрему издвојено 
6,5 милиона евра. Лекари 
су ишли на обуку у Јапан, 
а зграда има 1.200 новои-

зграђених квадратних ме-
тара и 2.000 квадрата адап-
тираног простора.

- Нажалост, у разговору 
са лекарима сазнао сам да је 
све више деце оболеле од ра-
ка - рекао је Вучић. - Нисам 
веровао у теорије о осиро-
машеном уранијуму, да су 

криви они што су нас бом-
бардовали. Али, како су ми 
објаснили доктори, иако су 
разлози за оболевање број-
ни, један од њих је осирома-
шени уранијум. Приметно 
је да оболевају деца чији су 
родитељи око '90. годишта. 
Ако пронађемо доказе за 
то, онда ћемо другачије да 
разговарамо. Сигурно је да 
ће се држава тиме озбиљно 
бавити, јер је реч о злочину 
без преседана.

Вучић је истакао да су, 
поред три акцелератора за 
Београд, набављени апара-
ти и за Ниш, Крагујевац, 

Нови Сад и Кладово, ода-
кле ће лекари долазити на 
обуку у главни град. Он је 
најавио и почетак обнове и 
изградње Клиничког цен-
тра у Београду, као и на-
ставак улагања у здравство.

- Набавком најсавреме-

нијих апарата за радиоте-
рапију, Србија је сврстана 
у ред земаља које испуња-
вају светске стандарде у 
овој области, а то је један 
акцелератор на 250.000 

становника - рекао је Зла-
тибор Лончар, министар 
здравља. - Ово је први цен-
тар где пацијенти који се 
припремају за радиотера-
пију неће улазити у зону 
зрачења као што је до сада 
био случај. Такође, простор 

има и дневног светла, што 
ће запосленима олакшати 
рад.

Директор Института за 
онкологију и радиологи-

ју Србије проф. др Радан 
Џодић је нагласио да је у 
последње четири године у 

ову клинику уложено више 
него од њеног оснивања, 
односно у претходних 75 
година.

Обилазећи "Онкологију 
2" председник Србије је још 
једном указао на проблем 
одласка кадрова, посебно 
физичара и инжењера, који 
због већих плата иду у ино-
странство. Он је истакао 
да је то катастрофално, јер 
држава пуно у њих улаже, а 
онда не може да им понуди 
адекватну плату. 

Б. БОРИСАВЉЕВИЋ

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ У БЕОГРАДУ ДОБИО САВРЕМЕНИ ЦЕНТАР ЗА РАДИОТЕРАПИЈУ

Више деце оболеле од рака, председник Вучић најављује утврђивање одговорности
ВОДА ЗБОГ СЕКИРАЦИЈЕ

ТОКОМ обраћања новинарима, председник Вучић се није одвајао 
од флашице за воду. По завршетку, затражио је од сарадника да му 
дају још воде и упитао лекаре:
- Да ли је срце, шећер... пијем воду на свака три минута. Само ми 
уста постану љубичаста.
"Дијагноза" коју је добио од лекара била је - секирација.

ВЕЋЕ ПЛАТЕ МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМА
ПРЕДСЕДНИК Вучић се осврнуо и на плате здравствених радника, 
посебно медицинских сестара, и најавио боље дане, истичући да оне 
раде најтеже послове за 35.000 или 40.000 динара.
- На конкурсе за медицинске сестре се раније јављало 120-150 заинте-
ресованих, а данас их је петнаестак, због малих плата. Не можемо да 
реализујемо конкурсе - рекао је Вучић. - Ове године ће бити знатног 
увећања плата. Не кажем да ће то бити довољно, али ако тако буде-
мо радили и наредне две године, биће бољи услови. Посебно плате 
сестара које раде у шок-собама, на интензивној нези, онкологији.
Он је истакао да је у плану да и здравствени радници буду обухваће-
ни акцијом за решавање стамбеног питања.

ПОВЕЋАЊЕ ПРИМАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
ВУЧИЋ је најавио и ново повећање плата запосленима у јавном 
сектору. Он је истакао да се ребаланс буџета углавном ради крајем 
године, а да би овог пута то могло бити и раније, можда у октобру. 
Он је истакао да ће се све знати почетком јула.

� НЕЋЕ СЕ ДОЗВОЛИТИ ОТИМАЊЕ ОД СИРОМАШНИХ ПЕНЗИОНЕРА
НЕКО би хтео да сиромашним пензионерима одузме-
мо две пензије. Е па то нећемо дозволити. Нећемо 
да отимамо од сиротиње - рекао је председник Ву-
чић поводом захтева ММФ да се укине Закон о при-
временом смањењу пезнија.
Он је истакао да држава жели да озбиљно повећа 
животни стандард пензионерима са најмањим и 
средњим примањима.
- Ако буде повећање пензија од осам одсто, то значи 
да ће пензионер који је пре смањења, 2014. године, 
имао 25.000 динара, сада имати 29.135 или 16,54 од-
сто више него пре четири године. То је око 50.000 ди-

нара на годишњем нивоу - објаснио је Вучић. - ММФ 
тражи да се са свима њима иде у рикверц и да нема-
ју никакво повећање, а да се повећају пензије само 
онима са великим примањима, којима је највише 
одузето, како би им се надокнадио новац.
Он је додао да се то односи и на његовог оца.
- У ту категорију спада мој отац, чија је пензија око 
73.000 динара - наставио је председник. - Да ли мој 
отац може да живи са 73.000 динара? Може он да се 
љути на мене, али ја мислим да може. Наш циљ је 
да сиромашни и средњи слој осете да могу боље да 
живе, да могу унуцима да купе чоколаду. 

Од следеће године 
неће бити 
листе чекања 
за зрачење

Акцелератори 
и за Нови Сад, 
Крагујевац, 
Ниш и Кладово
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УЛАГАЊА Председник Вучић приликом обиласка "Онкологије 2", 
која се налази у рангу најпрестижнијих светских клиника

ЛЕЧЕЊЕ Проф. др Радан Џодић, директор Института за онкологију 
и радиологију Србије, са сарадницима поред новог акцелератора

МОДЕРНО "Онкологија 2" има 1.200 новоизграђених 
квадратних метара и 2.000 квадрата адаптираног простора

БОМБАРДОВАЊЕ 
УРАНИЈУМОМ 
ЈЕ ЗЛОЧИН БЕЗ 
ПРЕСЕДАНА


